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Правила за работа на УЦ „Регалия“ 
през учебната 2023/2024 г. 

Учебен център „Регалия“ започва учебната година на 16 септември. На сайта на учебния 
център (regalia.bg) се публикува датата на следващото занятие на текущите курсове. 

Учениците ще влизат в сградата на ЧСУ „Свети Георги“ през вход А на бул. „Никола Й. 
Вапцаров“ 47 десет минути преди началото на часовете им чрез индивидуална карта за 
достъп. След приключване на занятията излизането се извършва от същото място. 

Не се допуска влизане на родители в сградата на училището.  

I. Изисквания към учениците, свързани с опазване на материалната база 

1. При влизане в сградата и по време на целия престой в помещенията, учениците 
носят собствени калцуни за еднократно ползване и при нужда ги подменят. 

2. Учениците носят по време на престоя си в училището персонална карта за достъп, 
която ще получат непосредствено преди първото занятие. Ако картата бъде изгу-
бена, преиздаването ѝ се заплаща допълнително от родителя. 

3. Храненето в учебните стаи и коридори е забранено, допуска се само в столовата 
по време на почивката между двата предмета. 

4. Не се допуска внасяне на опасни предмети, оръжия, животни, забранени или 
опасни субстанции и вещества и др., които са или могат потенциално да бъдат 
опасни за здравето и/или сигурността. 

5. Учениците са длъжни да опазват училищната собственост – учениците не драскат, 
не рушат, не чупят. При нарушаване на това изискване, ученикът се предупреж-
дава, а след това – изключва от курса. Навсякъде в училището (стаи и коридори) 
са  поставени камери за видео наблюдение. Родителите се задължават да запла-
тят на „Регалия скул“ ЕООД стойността на повреденото/унищоженото имущество 
в срок от 5 работни дни след издаване на фактура за това. 

II. Изисквания към учениците, свързани с учебния процес 

1. Учениците трябва да посещават редовно учебните занятия, да пристигат навреме 
в класната стая (5 минути преди началото на часа), готови за час, което означава: 
• всички ученици да са по работните си места (по един на чин); 
• извадили тетрадката си за работа в час, свитъка и допълнителните помагала по 

съответния предмет, а за часовете по математика – и чертожните инструменти; 
• отдясно на чина да е поставена домашната работа. 

2. В часовете учениците трябва да: 
• пазят тишина и да не разговарят с другите ученици по въпроси, извън учебното 

съдържание; 
• пишат в тетрадки, а не на отделни листове. Материалите, раздадени на от-

делни листове, да се съхраняват в папки; 
• записват всичко, написано на дъската или диктувано от преподавателя;  
• задават въпроси при неразбиране. 
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3. Подготовката вкъщи трябва да започне навреме, не в края на седмицата и в ни-
какъв случай да не се извършва през нощта. Препоръчваме: 
• първо, прочитане на преподаденото в клас и пререшаване на задачите; 
• второ, изпълняване на домашната работа; 
• за часовете по литература препрочитане на творбата, която ще се изучава на 

следващото занятие; 
• при наличие на време през седмицата, работа с допълнителните помагала. 

4. Домашните работи – изисквания и препоръки: 
• домашните се пишат на листове формат А4; 
• на 1-вия лист ученикът записва името, курсовия номер и групата си; 
• задължително се записва номерът на задачата или на теста, които се решават; 
• домашните се предават на следващото занятие (или на посочена дата). Препо-

давателят се освобождава от задължението да проверява домашни работи, 
предадени със закъснение; 

• домашните са задължителни за изпълнение и са част от обучението; 
• домашните се съхраняват в папки. 

III. Дейността на Учебния център протича при спазване на всички актуални противо-
епидемични мерки, наложени от Министерство на здравеопазването. 

Управител: Галина Ушатова 
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